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Co będziemy omawiać?  

  

 1.   Motto olimpijskie  

 2.   Olimpiada czy Igrzyska Olimpijskie?  

 3.   Krótka historia igrzysk  

 4.   Igrzyska Paraolimpijskie  

 5.   Symbole olimpijskie  

 

 
 



 

 

  

1. Motto olimpijskie  

  

Citius-Altius-Fortius  

znaczy  

„szybciej, wyżej, silniej”  

 

 
 



 

 

2. Olimpiada czy igrzyska 

olimpijskie?  

„olimpiada” - tak 

nazywano 4 letni okres 

pomiędzy igrzyskami  

„igrzyska olimpijskie”             

to same zawody     

odbywające się co  

4  lata. 

                                                                       
  

  



 

 

3.Krótka historia igrzysk olimpijskich  
 

 Starożytne Igrzyska odbywały  

się w  Olimpii w Grecji.  

 Na igrzyskach odbywały się  

wyścigi rydwanów, pentatlon, 

czyli pięciobój.  

 

 

 W kolejne dni rozgrywano biegi, 

boks, zapasy oraz pankration  

(rodzaj walki gdzie można było stosować 

wszystkie chwyty), a także wyścigi 

konne i zaprzęgów   

  

Dyscypliny rozgrywane w ramach pięcioboju w  

starożytności. Fragment  prezentacji „Igrzyska Olimpijskie” Bartłomiej Dyszy  

 



 

 

Krótka historia igrzysk olimpijskich  

 W zawodach uczestniczyli tylko 

mężczyźni, kobietom nie wolno 

było nawet zasiąść na widowni.  

 Mężczyźni nie mieli  żadnych 

strojów – byli nadzy.  

  Zawodnicy na greckiej wazie. Fot. Autor  

 

 

 

 

 



 

 

 Krótka historia igrzysk 

olimpijskich  

  

 Po ponad 500 latach po ostatnich 

igrzyskach starożytnych baron   

Pierre de Coubertin wskrzesił igrzyska.  

 Pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie  

odbyły się w Atenach  w 1896 r.              Pierre de Cubertain  

  



 

 

 Krótka historia igrzysk olimpijskich  
 Obecnie Igrzyska Olimpijskie to 

najważniejsze zawody sportowe.  

 Odbywają się co 4 lata.  

 Mamy igrzyska  letnie i zimowe.   

 Od 1994 r. zimowe igrzyska odbywają 

się   2 lata po igrzyskach letnich  

 W 2020 r. igrzyska w Tokio uniemożliwił 

koronawirus. Po raz pierwszy w historii 

Igrzyska przełożono. Powinny się odbyć 

w 2021 r.  

  

   
  

 

Paavo Nurmi (słynny fiński 

lekkoatleta, biegacz 

długodystansowy, 9-krotny mistrz 

olimpijski) zapala znicz na stadionie 

w Helsinkach 1952 r. fot.  
Olympia-kuva Oy  

  



 

 

 Inicjatorem Igrzysk Paraolimpijskich  

był sir Ludwig  Guttmann.  

  

Włoch Alex Zanardi, który w wyniku 
wypadku na torze 
samochodowym 15 lat temu stracił 
obie nogi, zdobył w Rio de Janeiro 
złoty medal igrzysk.  
Fot. Pap/DPA  

 4.  Igrzyska Paraolimpijskie  

  

 Są to zawody sportowców 

niepełnosprawnych.  

 Odbywają się od 1960 r. w 

tych samych latach co Igrzyska 

Olimpijskie.  



 

 

5. SYMBOLE OLIMPIJSKIE  

  

 Flaga   

 Ogień olimpijski   

 Hymn 

 Motto   

 Maskotka Olimpijska  

 

   

  

  



 

 

Symbole olimpijskie  

FLAGA  

Najbardziej znanym symbolem jest Flaga, a właściwie  koła 

olimpijskie znajdujące się na niej.  

 

Pięć różnokolorowych przecinających się okręgów symbolizuje zarazem 

różnorodność, jak i jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. 

Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski–EUROPĘ, czarny-AFRYKĘ, 
czerwony–AMERYKĘ,   żółty-AZJĘ  i zielony–AUSTRALIĘ. Dodatkowo kolory te 

zostały dobrane tak, by każdy z nich pojawiał się przynajmniej raz na jakiejś 
fladze państwowej. Flaga olimpijska wciągana jest na maszt podczas ceremonii 

otwarcia igrzysk. 



 

 

 Ogień olimpijski CZYSTOŚĆ, PRAWDA ŚWIATŁOŚĆ, WIEDZA 

  

 

 

 

Getty Images / Tony Duffy /Allsport / Znicz olimpijski podczas 
igrzysk w Lake Placid w 1980 roku 

 

 

 

Znicz olimpijski czyli miejsce gdzie płonie     
ogień podczas Igrzysk 

Ceremonia zapalenia ognia olimpijskiego przy 

pomocy promieni słonecznych w starożytnej Olimpii 

na Peloponezie (fot. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU)  



 

 

 

Przy pomocy skupionych promieni słonecznych ogień 

olimpijski wzniecany jest w Grecji w ruinach świątyni 

Olimpii. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje 

pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Na koniec 

ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-

gospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia 

zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały 

czas trwania zawodów. 

 

 



 

 

Hymn olimpijski        i     motto olipijskie  

„Nieśmiertelny Duchu Antyku, czysty ojcze  

Piękności wielkiej i prawdziwej, Zejdź, zjaw się 
i zabłyśnij tu  
W chwale twej ziemi i nieba.  

  

Wznieć zapał godnych walk  

Biegu, zapasów i dysku Uwieńcz świeżą 
gałązką ciało, Uczyń je żelaznym i 
szlachetnym.  
  

Pola, góry i morza lśnią z tobą  

Jak biało-czerwona ogromna świątynia,  

Do której, Nieśmiertelny Duchu Antyku, Biegnie twój 
czciciel, każdy naród.”  

Przekład: Nisko Chadzinikolau  

Citius-Altius-Fortius   

  

  

„szybciej, wyżej, mocniej”  

Motto, to inaczej mówiąc 

dewiza – czyli krótkie zdanie,  

które  mówi jak postępuje 

grupa osób. W tym przypadku 

chodzi oczywiście o  

Każde państwo ma swoją flagę i  olimpijczyków.  

hymn. Dlatego powstał także hymn 
olimpijski, by był jeden dla wszystkich 
ludzi walczących na arenach 

olimpijskich i symbolizował ich 

zjednoczenie.  



 

 

MASKOTKA OLIMPIJSKA 

   

Po raz pierwszy maskotka olimpijska pojawiła się w 1968 na Zimowych 

Igrzyskach Olimpijskich w Grenoble (Francja). Od tej pory na każde 

igrzyska projektowana jest jedna lub kilka maskotek. Zwykle są to 

zwierzęta charakterystyczne dla danego obszaru.  Pod maskotką jako 

symbolem kryją się różnorodne treści, które odzwierciedlają historię, 

tradycję, kulturę i przyrodę kraju – gospodarza igrzysk. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1968
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1968
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja


 

 

Postaraj się zapamiętać  

 Co oznaczają terminy „olimpiada”, „igrzyska olimpijskie”?  

 Kto zainicjował nowożytne igrzyska?  

 Jakie są symbole olimpijskie?  

 

 

 

POZDRAWIAM EWA KACZOROWSKA 😊😊😊😊 

  

  

 


